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เตรียมพร้อมเนาะ พร้อมจะทอดกฐินกนัแลว้ ก่อนจะทอดกฐิน เขาจะตอ้งฟังเทศน์ก่อน 
ฟังเทศน์เพื่อใหห้วัใจเรามนัปล่อยวาง ใหห้วัใจเราสะอาด ใหห้วัใจเราสงบ ท าส่ิงใดมนัถึงจะเป็น
ประโยชน์ข้ึนมาไดไ้ง 

เราจะทอดกฐินนะ กฐินมนัเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร กฐินมนัเกิดข้ึนมาไดม้นัตอ้งมีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ก่อน เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้โพธ์ิ เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อยูโ่คนตน้
โพธ์ิ เวลาเทศน์ธมัมจกัฯ แม่น ้าเนรัญชรา เห็นไหม มนัมีป่ามีเขาทั้งนั้นน่ะ มนัมีป่ามีเขาเป็นท่ี
ร่ืนรมย ์ ป่า เราจะมาทอดกฐินกนั เพราะน่ีเป็นวดัท่ีเราภูมิใจ เราภูมิใจ เราตั้งช่ือเองว่า “วดัป่า
หลวงปู่มัน่” เพราะหลวงปู่มัน่ท่านบากบัน่มามาก หลวงปู่มัน่ท่านบากบัน่มามาก ท าส่ิงใดเป็น
เคร่ืองสัญลกัษณ์มนัก็ตอ้งใหส้มฐานะของความเป็นหลวงปู่มัน่  

ฉะนั้น เวลาเราจะทอดกฐินกนั เราจะทอดวดัป่า ถา้เป็นวดัป่า อาศยัป่า ป่าน้ีมนัเกิดมาจาก
ไหน ป่าน้ีเป็นป่าเส่ือมโทรม ป่าน้ีเป็นป่าของชุมชนเขา เวลาชุมชนเขาเพื่อประโยชน์กบัชุมชน
เขา พระเขา้มาอาศยัๆ มาอาศยัพื้นท่ีไง พื้นท่ีถา้มนัมีป่ามีเขา มนัก็เป็นตูก้บัขา้วของชุมชนเขา เขา
เก็บเป็นอาหารของเขา ชาวบา้นทัว่ไป ถา้มนัมีแหล่งน ้าท่ีสมบูรณ์ แหล่งน ้านั้นก็จะเป็น
ประโยชน์กบัชุมชนนั้น ถา้มีอากาศท่ีดี เห็นไหม เราอยูเ่มืองกนั เวลาเราตอ้งการพกัผอ่น เราก็จะ
ไปหาท่ีอากาศท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เราไปหาท่ีบรรยากาศท่ีดีๆ  

เรามาทอดกฐิน เวลาทอดกฐิน ส่ิงน้ีมนัเป็นส่ิงท่ีว่าเราแสวงหากนั องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา วางธรรมวินยัน้ีไว ้ เวลาวางธรรมวินยัน้ีไว ้
ประชาชนก็สงสัย ท าไมสมยัพุทธกาล สมยัโบราณ ท าไมผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขาถึงไดบ้รรลุ
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ธรรมๆ เป็นพระอรหนัตม์หาศาลเลย ในปัจจุบนัน้ีท าไมมนัเหลวแหลก ในปัจจุบนัน้ีท าส่ิงใด
แลว้ท าไมมนัไม่ประสบความส าเร็จๆ 

ก็ดูสิ ดูสิว่าเราโตข้ึนมาแลว้เราตอ้งการอะไร เราตอ้งการความเจริญทางโลกๆ ไง เรา
ไม่ไดต้อ้งการความเจริญทางธรรมไง ทางธรรมคือทางหวัใจไง หวัใจ เห็นไหม มนุษยเ์กิดมาเป็น
ญาติกนัโดยธรรมๆ มนัเสมอภาคไปทั้งนั้นน่ะ มนุษยมี์กายกบัใจๆ มนุษยมี์กายกบัใจ ส่ิงท่ีมี
คุณค่าๆ คุณค่าคุณธรรมในหวัใจนั้น ถา้คุณค่าในหวัใจนั้นมนัเกิดมาจากไหนล่ะ เวลามนัจะเกิด
มา มนัเกิดมาไดย้าก มนัเกิดมาไดย้าก เวลามีครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์านถึงแสวงหาอยา่งน้ี 
ถา้แสวงหาอยา่งน้ี 

เราไปอยูป่่าอยูเ่ขากนั เวลาเร่ิมตน้เราเขา้ไปอยูใ่นป่าในเขา เห็นไหม ดว้ยความไม่รู้นะ มา
สางป่าๆ มนัเป็นป่าเส่ือมโทรม แต่ป่าท่ีมนัเกิดข้ึนมนัเป็นป่าท่ีว่าพระเรามาปลูกกนัเอง พระมา
ปลูก ชาวบา้นก็ช่วยเหลือส่งเสริมกนัมา ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พระเขาก็ไปสางป่าๆ ไปสาง
กลว้ยตามริมล าธาร สุดทา้ยแลว้พอเวลาเราอยูน่านเขา้ๆ เป็นท่ีน่าไวใ้จของสัตว ์ สัตวม์นัเห็นผา้
กาสาวพสัตร์ มนัก็เขา้มาหากิน เขา้มาหาอยูห่ากินของมนั มนัมากินของมนั พระถึงไดรู้้ว่าไอ้
กลว้ยป่าตามล าธารมนัเป็นอาหารของชา้ง เวลาชา้งมนัจะหากินของมนั แลว้เราไปสางป่าๆ เรา
ไปท าของมนั พระถึงไดมี้ด าริว่า เราท าความผดิพลาดไปแลว้ เราตอ้งไปหากลว้ยมาปลูกไว้
เหมือนเดิม ใหช้า้งมนัไดมี้อาหารของมนั เราถึงเอาหน่อกลว้ยมาวางริมล าธาร แลว้มีน ้ามนัมา 
มนัพดัไปหมดเลย เห็นไหม แต่ความเป็นจริงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ๆ เวลาถา้มนัรู้เท่าถึง
การณ์แลว้มนัก็ท  าคุณงามความดีของมนัเพื่อประโยชน์กบัสัตว ์ เวลาเร่ืองประโยชน์กบัสัตว์ๆ  วดั
ป่าๆ 

เวลาพระเราบอกไปอยูป่่าอยูเ่ขา ไปอยูว่่ามีสัตวป่์ามีส่ิงใด เอามาเป็นเครดิตของตน เวลา
สัตวป่์า สัตวป่์า เด๋ียวน้ีซาฟารี ส่ิงท่ีเขาเล้ียงสัตวป่์าไว ้ เราจะไปเท่ียวไปดูสัตวป่์ากนัมหาศาลเลย 
สัตวป่์าอยา่งนั้นมนัเป็นสัตวป่์าท่ีว่าคนเขาเล้ียงมา เวลาใครจะเล้ียงสัตวข้ึ์นมา ดว้ยความรู้จริง
ของเขา ความรักขา้มสายพนัธ์ุ ความรักขา้มสายพนัธ์ุใช่ไหม แต่น่ีมนัไม่ใช่ มนัเป็นสัจจะเป็น
ความจริงข้ึนมา เป็นสัจจะเป็นความจริงของมนั มนัอยูใ่นท่ีอาศยัของมนั มนัอยูใ่นพื้นท่ีของมนั 
เรามาอาศยัสัตวม์นัอยูเ่ท่านั้น แต่สัตว ์ เราไวใ้จมนัไม่ไดห้รอก เราไวใ้จเขาไม่ได ้ แต่เรามีความ
เมตตาต่อกนั เราดูแลรักษากนั แต่ธรรมชาติของสัตว ์ ธรรมชาติของสัตวม์นัก็สัญชาตญาณของ
มนัเท่านั้นน่ะ  
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ฉะนั้น เวลาถา้มีพระเขา้มาอยูใ่นน้ี เวลาพระเขาคุน้ชินของเขา เขาไปเล่นกบัสัตว ์ เรา
ไม่ใหอ้ยูเ่ลย เราใหอ้อกไป เพราะวา่ถา้อยูไ่ปแลว้ เวลาถา้พระองคอ่ื์นเขาไม่รู้ข้ึนมา ไม่รู้ว่าไปท า
ส่ิงใดกบัเขาไวบ้า้งไง น่ีพูดถึงว่าชา้ง เวลามาอยูใ่หม่ๆ นะ ตรงน้ีมนัเป็นศาลาเก่า เวลาศาลาเก่า 
มนัมีเสือดาวเดินผา่นมาเลย กลางวนัน่ี เสือดาวเดินผา่นมาเลย พระนัง่ดูอยูน่ี่ แลว้พระนัง่มองกนั
มา ออกไปทางน้ีมนัมีเสือโคร่ง ๒ ตวั มนัอยูต่รงน้ี ชาวบา้นรู้ทั้งนั้นน่ะ เวลามนัไล่กวดเกง้ มนั
ตบเกง้ มาอยูริ่มล าธารสองตวัสามตวั น่ีพูดถึงว่าสัตวป่์าๆ เวลาถา้มนัสัตวป่์ามนัอยูโ่ดยธรรมชาติ
ของมนั น่ีคือบา้นของเขา เรามาอาศยัเขาอยู่ๆ  มาอาศยัอยูเ่พื่ออะไร เรามาอาศยัอยู ่ดูสิ องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า เวลามาอยูป่่าๆ ถา้บอกว่าเราเป็นพระป่า เราอยูป่่า แลว้มนัมี
สัตวป่์า แลว้ใหเ้อง็มานัง่กินนอนกิน เอง็จะไดธ้รรมะ ธรรมวินยัข้ึนมาไหม 

มนัจะมีคุณธรรมๆ ข้ึนมา คุณธรรมข้ึนมาจากการฝึกหดั เรามาอยูป่่าๆ เรามาอาศยัเขา 
อาศยัเขาเพื่อดดัแปลงหวัใจของเรา เวลาครูบาอาจารยท่์านสอน เวลาสอนว่าไปเท่ียวป่าชา้ๆ ไปดู
ซากศพๆ ใหม้นัเกิดสังเวช ใหม้นัเกิดความสะเทือนใจ 

ไอน่ี้มาอยูป่่าๆ ถา้เราผดิพลาด เราพลั้งเผลอนะ เรามีอนัตรายถึงชีวิต แต่ถา้อนัตรายถึง
ชีวิต ท าไม เราไม่มีท่ีไปแลว้ใช่ไหม พระบวชแลว้ไม่มีท่ีไปใช่ไหม พระบวชแลว้ตอ้งจ านนมา
อยูส่ถานท่ีแบบน้ีไง 

เรามีครูมีอาจารยไ์ง เรามีครูบาอาจารย ์ เพราะหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านพาปฏิบติัไง 
แลว้ครูบาอาจารยท่์านปฏิบติัของท่าน เวลาครูบาอาจารยท่์านอยูก่บัหลวงปู่มัน่ หลวงปู่มัน่บอก
ว่า ถา้ใครปฏิบติัแลว้ท าสมาธิไดย้าก ใครปฏิบติัแลว้ไม่ลง ท่านช้ีเลย ไปอยูถ่  ้านั้น ไปอยูป่่านั้นท่ี
สัตวม์นัมากๆ สัตวม์นัมากๆ สัตวม์นัมากๆ เพื่ออะไร สัตวม์นัมากๆ ข้ึนมา ใหเ้ราระวงัตวั ใหเ้รา
มีสติสัมปชญัญะ 

มนัมีพระมาอยูท่ี่น่ีนะ มาอยูกุ่ฏิขา้งใน แลว้ก าลงัเดินจงกรมอยู ่ ชา้งมนัก็มา เสือมนักม็า 
ชา้งกบัเสือมาพร้อมกนั พระนัน่เขาอ่อนเลย ดว้ยความตกใจนะ พออยูไ่ดไ้ม่ก่ีวนัแลว้เขาก็มาลา
พระไป เวลาเขาลาไป พระเขาบอกเลย เวลาเขาออกไปเหมือนว่าเขาหลุดออกไปจากท่ีท่ี
หวาดเสียว รู้สึกว่าเขามีก าลงัใจ รู้สึกว่าเขาฟ้ืนข้ึนมาเลยนะ เห็นไหม ส่ิงท่ีเรามาอยูป่่าๆ เรามาอยู่
ป่าเพื่อทรมานหวัใจของเรา เรามาอยูป่่าเพือ่ท  าลายกิเลสในใจ กิเลสท่ีมนัอยูสุ่ขอยูส่บายของมนั 
มนัดิ้นรน มนัครอบง า มนัเหยยีบย  า่หวัใจของเรา แลว้เราก็อ่อนดอ้ย เราไม่มีประสบการณ์ 
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ครูบาอาจารยข์องเราท่านผา่นของท่านมา เวลาบวชพระ รุกฺขมูลเสนาสน  เวลาบวชพระ
ไดก้รรมฐาน ๕ มา แลว้มนัจะท าอยา่งไร เราจะปฏิบติัอยา่งไร เรามีทางวิชาการ เรามีการศึกษา
มา เรารู้ทั้งนั้นน่ะ แต่เราจะปฏิบติัอยา่งไร เราท าไม่ถูก แต่เวลามีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านพา
ท าๆ ท่านพาท าแลว้เราก็ท  าตาม พอท าตามข้ึนมา ในสังคมทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนชัว่ เวลาคน
ท่ีดีๆ เขาก็พยายามดดัแปลงในหวัใจของเขา เขาปฏิบติัเพื่อช าระลา้งกิเลสของเขา ไอค้นชัว่มนัก็
อา้ง มนัอา้งว่ามนัอยูป่่า มนัเป็นพระป่า 

ดูสิ ชนกลุ่มนอ้ยเขาอยูใ่นป่าของเขา ถา้อยูป่่า อยูก่บัสัตวป่์าท่ีมนัอยูแ่ลว้มีคุณงามความดี 
ละครสัตวม์นับงัคบัสัตวเ์ล่นใหค้นดูดว้ย ละครสัตวม์นับงัคบัชา้ง บงัคบัสิงโต บงัคบัสัตวใ์หเ้ล่น
ใหเ้ราดูเลย ไอน้ัน่เป็นอาชีพของเขา เราไม่ตอ้งการปรารถนาทางโลกอยา่งนั้น  

เราปรารถนา เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้กราบธรรม ครูบาอาจารยข์องเราท่านแสวงหาธรรม แสวงหาธรรม ธรรมมนัมา
จากไหน ธรรมมนัมาจากต ารับต าราหรือ ธรรมมนัมาจากประสบการณ์หรือ 

ธรรมมนัตอ้งจากหวัใจ ตอ้งชนะใจของตน ถา้ชนะใจของตนใจมนัถึงสงบได ้พอใจสงบ
แลว้ฝึกหดัใชปั้ญญาๆ มนัจะเกิดข้ึนในหวัใจ เห็นไหม ท่ีเรามาอยูม่าทุกขม์ายากกนัอยูน่ี่ไม่ใช่ว่า
พระบวชแลว้จนตรอก ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งมาอาศยัอยูใ่นป่า ในป่าท่ีมนัไม่มีคุณค่า แต่พระเขามี
ความปรารถนาเพื่อคุณธรรมในหวัใจของเขา ถา้เขาปรารถนาเพื่อคุณธรรมในใจของเขา ท่ีอยูดี่ๆ 
มากมายมหาศาล ท่ีเขาตอ้งการฆ่าท่ีไปประดบับารมีเขามนัมีมากมาย ท าไมพระเราไม่ไปอยูใ่น
สภาพแบบนั้น ท าไมพระเราจะตอ้งมาอยูใ่นท่ีอบัจน 

อบัจนของกิเลส กิเลสมนัดิ้นรนไม่ได ้ แต่ถา้ไปอยูใ่นท่ีสุขสบาย กิเลสมนัร่ืนเริง ถา้มนั
ร่ืนเริง น่ีพูดถึงว่าท าไมตอ้งมาอยูป่่า เวลาอยูป่่าข้ึนมาแลว้ ส่ิงท่ีว่าเป็นสัตวป่์าๆ สัตวป่์า สัตวป่์าท่ี
ในชุมชน ในซาฟารี ในละครสัตว ์ เขากมี็สัตวป่์าเหมือนกนั ทีน้ีว่าพอไปอยูใ่นป่าๆ เขาอยูเ่พื่อ
ดดัแปลงตน เขาอยูเ่พื่อ เห็นไหม เวลาเราไปอยูป่่า โดยธรรมชาติของสัตว ์ เวลามา ชา้งมนัมา มา
ทีแรกมนัมาตวัหน่ึงก่อน แลว้มนัมีลูก มนัก็เอาลูกของมนัมาเล้ียงแถวน้ี พอลูกมนัโตแลว้ แม่มนั
สละใหน้ะ พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีหากินของตวัแม่ ตวัแม่มนัเขา้ป่าลึกไป มนัปล่อยใหลู้กมนัมาอยูแ่ทน
แถวน้ี แลว้ลูกมนัมาอยูแ่ทนแถวน้ี จนชา้งกบัหมามนัเป็นเพื่อนกนั 
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ทีแรกพอชา้งมา หมามนัก็เห่า เห่าไปเห่ามา เห่าจนมนัไม่เห่า มนัเป็นเพื่อนกนั มนัเป็น
เพื่อนเพราะความคุน้ชิน เห็นไหม น่ีพูดถึงว่าสัตวป่์า เวลามนัมา ไอสี้ดอมนัมายนือยูข่า้งหนา้น่ี 
มายนือยูข่วางทางพระเลย แลว้ประชาชนชาวบา้นเขามีเมตตา เขามีหวัใจนะ เขามานิมนตพ์ระ
บอกว่ากลวัแทนพระ ใหพ้ระออกไปก่อนไดไ้หม เพราะมนัเป็นอนัตราย ไม่ควรอยูใ่นท่ีท่ีอยูใ่กล้
สัตวป่์า 

แต่พระเรามีความอ่อนนอ้มถ่อมตน ไม่อหังการนะ บอกขออยูอ่ยา่งน้ี เราอยูข่องเราได ้
เพราะอะไร เพราะพระเขามีความมุ่งหมาย เขาไม่ตอ้งการยศถาบรรดาศกัด์ิ ไม่ตอ้งการความยก
ยอ่งสรรเสริญจากใคร เขาตอ้งการชนะความกลวัในใจของเขา ในใจของเขา ใครไม่กลวั ใหค้น
มัง่มีศรีสุข ทุกขจ์นเขญ็ใจก็กลวัตายทั้งนั้นน่ะ กลวัตาย กลวัทุกขก์ลวัยาก กลวัล  าบากกลวัล าบน 
กลวัทุกคน ทุกคนกลวัทั้งนั้นน่ะ แลว้พระก็มาจากคน พระไม่มีความกลวัหรือ มี พระก็มีความ
กลวัในหวัใจ พระก็เป็นคนมีปัญญาท่ีระลึกไดว้่าอะไรดีอะไรชัว่ แต่พระมีความมุ่งหมาย มีความ
มุ่งหมายอยากจะประพฤติปฏิบติั อยากจะคน้ควา้หาใจของตนใหไ้ด ้ มนัตอ้งแลกมาดว้ยสติดว้ย
ปัญญา ดว้ยความกลา้หาญ ดว้ยความกลา้หาญเผชิญกบัสัจจะความจริง แลว้มีสติมีปัญญา
ใคร่ครวญพยายามรักษาไอค้วามกลวันั้น พยายามรักษาดว้ยสติปัญญาใหค้วามกลวันั้นมนั
หายไปจากใจ พอความกลวัมนัหายไปจากใจ มนัจะเกิดความร่ืนเริงความอาจหาญ มนัมี
คุณธรรมในหวัใจ หวัใจมนัจะเบิกบาน หวัใจจะมีคุณค่ามากไง ถา้หวัใจมีคุณค่า น่ีศีล สมาธิ 
ปัญญา 

พอมนัเป็นสมาธิข้ึนมาแลว้เราฝึกหดัใชปั้ญญา ฝึกหดัใชปั้ญญา ท่ีครูบาอาจารยข์องเรา
พยายามกระตุน้ ครูบาอาจารยข์องเรา ธรรมทายาทๆ หลวงปู่มัน่เวลาท่านอยู ่หลวงตาท่านเล่าให้
ฟัง “เราท าประโยชน์ขนาดน้ี หมู่คณะจะนึกไดห้รือไม่” เห็นไหม ท่านท าเพื่อประโยชน์ ท าเพื่อ
ประโยชน์ ท่านไม่ไดท้  าเพื่อตวัท่านเองเลย เวลาท าเพื่อตวัท่านเอง ท่านกไ็ปเชียงใหม่ ท่านท า
ประโยชน์ของท่านก่อน เวลาท่านส าเร็จแลว้มนัจะมีประโยชน์อะไรเป็นของท่านล่ะ ส่ิงท่ีท่าน
ท าๆ ธรรมทายาทๆ เห็นไหม 

เวลาหลวงตาข้ึนไปท าขอ้วตัร “มหา มหาเป็นผูท่ี้มีพรรษามากนะ ไม่ตอ้งข้ึนมาก็ได ้ ให้
พระเลก็เณรนอ้ยมนัข้ึนมา มนัจะไดมี้ขอ้วตัรติดหวัใจมนัไป” ขอ้วตัรคือการไดส้มัผสั ขอ้วตัรคือ
การไดอุ้ปัฏฐาก ขอ้วตัรคือไดก้ารกระท าจากครูบาอาจารย ์ ใครไดก้ระท า เห็นไหม ใครได้
กระท า เราเป็นคนท าเอง ใหม้นัติดในหวัใจไป หวัใจน้ีมนัเคยท า หวัใจน้ีมนัเคยแสวงหา หวัใจท่ี
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มนัมีคุณธรรม ถา้มนัเป็นธรรมอยา่งน้ี มนัอยูป่่าๆ เพื่อเหตุน้ี ไม่ใช่อยูป่่าเพื่อเอาช่ือเสียง ไม่ใช่อยู่
ป่าเพื่อใหค้นเคารพ ไม่ใช่อยูป่่าเพื่อมีทิฏฐิมานะ 

พระป่าๆ พระมีสติปัญญาเขาอยูม่าเพื่อเอาส่ิงนั้น เอาชยัภูมินั้น เอาสถานท่ีนั้นเป็นท่ี
ฝึกหดั เป็นท่ีฝึกหดัใหห้วัใจเขม้แขง็ข้ึนมา แลว้ถา้เขามีคุณธรรมข้ึนมา เขาจะระลึกของเขา เขาจะ
ส านึกของเขา เวลาส านึกของเขา หลวงตาท่านพูดประจ าอีกแหละ เวลาคิดถึงชาวหนองผอืๆ มนั
ไม่มีตลาด พระ ๔๐-๕๐ เขาเล้ียงกนัไดอ้ยา่งไร แลว้เวลายายกั้งมองเขา้ไปในบา้นผอื ธรรมธาตุ
ในใจหลวงปู่มัน่สว่างไสวครอบ ๓ โลกธาตุ ธรรมะของครูบาอาจารยเ์ลก็ลงมา มีดวงดาวดวง
เลก็ ดวงนอ้ย ดวงใหญ่ น่ี! น่ีครูบาอาจารยข์องเราท่านท าตรงน้ี 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาใตต้น้โพธ์ินั้น ในป่านั้น 
น่ีเหมือนกนั ท่ีเรามาอยูป่่าๆ กนัน่ี ไม่ใช่อยูเ่พื่อใครทั้งส้ิน อยูเ่พื่อหวัใจน้ี อยูเ่พื่อความเป็นจริงใน
หวัใจน้ี ใหห้วัใจน้ีมนัเป็นสัจจะความจริงข้ึนมา แต่น่ีมนัเป็นอตัตสมบติัในหวัใจ อตัตสมบติัคือ
สมบติัแทจ้ริง สมบติัแทจ้ริงในใจของสัตวโ์ลก สมบติัแทจ้ริงคือความสุขความทุกขใ์นใจ สมบติั
แทจ้ริงคืออริยทรัพยใ์นหวัใจนั้น แต่เวลาเกิดมาใน ๓ โลกธาตุ เราเกิดมามีพ่อมีแม่ เราเกิดมากบั
โลก คนเกิดมามีกายกบัใจ เวลาเกิดมามีกายกบัใจ เวลาเราอยูใ่นสังคม เรามามนัก็ตอ้งมีสังคม 
ปัญหาสังคมใช่ไหม เวลาเขา้มาอยูใ่นสถานท่ีใด สถานท่ีนั้นเขามีบุญมีคุณ น่ีในสถานท่ีนั้น  

วนัน้ีจะเป็นวนัทอดกฐิน ในชุมชนนั้นเขามีน ้าใจต่อกนั มีคุณงามความดี คณะศรัทธา 
คณะศรัทธาคือคณะเจา้ภาพเขามีกุศลจิตท่ีดี เขาปรารถนามาส่งเสริม เขาปรารถนามาสร้างบุญ
กุศลในหวัใจของเขา เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีๆ กระแสเขา้กนัโดยธาตุ ธาตุมนัพดั
กระแสนั้นไป ส่ิงน้ีมาเก้ือกูลมาส่งเสริมกนั แต่ส่งเสริมกนั ส่งเสริมกนัในบุญกุศล ในบุญกุศลใน
พระพุทธศาสนา ในบุญกุศลในพระพุทธศาสนาส าคญัท่ีเจตนา เจตนาท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ เจตนาท่ี
ท าคุณงามความดี น่ีอตัตสมบติัในใจ เราท ากนัเพื่อศาสนา เราท ากนัเพื่อความเป็นจริง 

เราไม่ไดท้  ากนัเพื่อโลก เพราะท าตามนั้นมนักระแสโลกไง กระแสโลก โลกธรรม ๘ มี
ลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ ยศถาบรรดาศกัด์ิยกยอปอป้ันท าข้ึนไป พระก็เลยเป็นเคร่ืองมือของ
เขา พระก็เป็นเคร่ืองมือของโลก โลกตอ้งการส่ิงใด พระก็ส่งเสริมเขา พอส่งเสริมเขา้ไป ต่างคน
ต่างท าใหเ้รียวแหลมกนัไง 
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แต่ต่างคนต่างความเป็นจริง สังคม พื้นท่ีท่ีความเป็นจริง เขาเห็นพระล าบากล าบน เขา
เห็นพระเผชิญภยักบัสัตวท่ี์ไม่น่าไวว้างใจ เขายงัมีน ้าใจนิมนตใ์หอ้อกไปอยูข่า้งนอกก่อน น่ีก็คือ
ความปรารถนาดีของเขา แต่ความปรารถนาดีแบบโลกๆ ไง แต่ในหวัใจของพระ ในหวัใจของ
พระท่านก็อยากจะเผชิญกบัส่ิงน้ี อยากเผชิญกบัความจริง แลว้เผชิญกบัความจริงเสียวสันหลงั
ไหม เสียว เสือจริงๆ นะ มนัตบๆ เกง้มาตายตรงน้ี ๒ ตวั หมาน่ีไปตั้งหลายตวัแลว้ เสือเอาไปกิน
ประจ า แลว้เราอยูก่บัมนั อยูก่บัมนัดว้ยอะไร อยูก่บัมนัดว้ยสติ อยูก่บัมนัดว้ยปฏิภาณไหวพริบ 
ตอ้งหลบตอ้งหลีก กลางคืนออกมาจากกุฏิตอ้งดูไวก่้อน อะไรท่ีมนัเคล่ือนไหว ตรงนั้นเขา้ไป
ไม่ได ้น่ีมนัเป็นการระวงัภยัตลอด  

เวลาเราเกิดมา ภยัในวฏัสงสาร กามภพ รูปภพ มนัเป็นภยัทั้งนั้นน่ะ มนัเป็นภยัท่ีจิตน้ียงั
เกิดในวฏัฏะ เราจะพน้จากภยัๆ เราพน้จากภยั เราไปอยูใ่นสถานท่ีในสมรภูมิในการฝึกหดัหวัใจ
ของเรา ถา้มนัฝึกหดัหวัใจของเรา 

ในวดัของเรา ๙ วดั วดัอ่ืนก็วดัป่าทั้งนั้นน่ะ แต่ส่วนใหญ่แลว้สัตวป่์ามนัไม่มี ท่ีน่ีมนัมี
สัตวป่์าดว้ย พอสัตวป่์าแลว้มนัมีครบเลย พระเคยเจอเกง้ตวัใหญ่ๆ เลย สัตวป่์ามนัมีเสียงร้องอยู่
ตลอด มนัเขา้ไปถึงในป่าลึกหมดล่ะ ถา้มนัเขา้ไปในป่าลึก ส่ิงน้ีเราจะบอกว่า มนัเป็นบา้นของเขา 
เราไม่ตอ้งไปอหงัการหรอก มนัเป็นบา้นของเขา เรามาอาศยัเขาอยู ่ ถา้เรามาอาศยัเขาอยู ่ แต่พระ
มาอยูแ่ลว้มนัก็เป็นการป้องกนัภยัใหเ้ขา ป้องกนัภยัใหเ้ขาจนเขาไวว้างใจ แต่เดิมมนัตอ้งระวงัภยั
ทั้งนั้นน่ะ มนัธรรมดา มนักลวัลูกปืน แต่พระมาอยูแ่ลว้พระจะค่อยๆ ขอเขา เพราะพระเป็นผูมี้
ศีล เพราะพระเป็นผูมี้ศีล ส่ิงใดท่ีเขามาพึ่งพาอาศยั นัน่น่ะมนัเกิดคุณธรรมข้ึนมาตอบสนองมนั
ไปตลอดเวลา สุดทา้ยเด๋ียวน้ีมนัไวใ้จ เด๋ียวน้ีมนัเขา้ไปอยูเ่กือบชายบา้นแลว้ ชา้งมนัเขา้ไปหากิน
ในหมู่บา้นนัน่น่ะ  

ไอก้รณีน้ีมนัก็ธรรมดานะ สัตวม์นัมีเน้ือเป็นส่ิงท่ีมีค่านะ เขาล่ามนัเพื่อเอาเน้ือไปเป็น
อาหาร คนเรา เน้ือเขาไม่กินกนั คนไม่กินคน แต่คนเอารัดเอาเปรียบกนัดว้ยกิเลสตณัหาความ
ทะยานอยาก เพราะคนเอารัดเอาเปรียบกนัดว้ยตณัหาความทะยานอยาก แลว้ก็เอารัดเอาเปรียบ
โลก เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนทั้งส้ิน 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนใหมี้ความเสมอภาคกนั สอนใหมี้น ้าใจ
ต่อกนั ความมีน ้าใจต่อกนั เร่ืองของหวัใจๆ ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ช้ีเขา้ไป



เทศนเ์ชา้ กฐินวดัป่าหลวงปู่มัน่ วนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๘ 
 

©2017 www.sa-ngob.com 

ท่ีใจของสัตวโ์ลก ช้ีเขา้ไปในหวัใจของเรา ถา้หวัใจของเรามนัมีคุณธรรม หวัใจของเรามี
คุณธรรมนะ มนัท าไดท้ั้งนั้นน่ะ มนัพอใจจะท า เพราะธรรมคืออะไร น่ีอตัตสมบติั สมบติัของ
ใจๆ 

ทางโลก ทางโลกเวลาเขาท าบุญกุศล อุทิศส่วนกุศลกนั แต่ของเราเวลาท า เราท าของเรา
เอง ไม่ตอ้งใหใ้ครอุทิศใหเ้รา เวลาหลวงตาท่านนิพพานไป “หา้มสวด กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺ
มา” 

กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนพุทธมารดาจนไดเ้ป็น
พระโสดาบนันะ ไม่ตอ้งมาสอนเรา หลวงตาท่านท าเสร็จหมดแลว้ ท่านท าของท่านเสร็จแลว้ ไม่
ตอ้งมาสอน แลว้ท่านท าของท่านตามความเป็นจริงของท่าน  

น่ีก็เหมือนกนั ถา้เราท าคุณงามความดีๆ ท าคุณงามความดีในใจของเรา ถา้หวัใจมนัช่ืน
บาน เราท าของเราเอง แลว้ท าของเราเอง มนัท าเพื่ออะไร มนัท าเพื่อหวัใจดวงน้ี ไม่ไดท้  าเพื่อให้
ใครยกยอ่งสรรเสริญ ไม่ตอ้งท าใหเ้ขา้สายตาใคร ไม่ตอ้งท าใหใ้ครมามองเห็น ไม่ตอ้ง อนันั้นมนั
ใหคุ้ณค่าเราไม่ได ้คุณค่าของเราอยูท่ี่ศีล อยูท่ี่สมาธิ อยูท่ี่ปัญญา อยูท่ี่การกระท าของเราน่ี ถา้การ
กระท าของเรามนัถูกตอ้งดีงาม น่ีมนัเป็นสัจจะ เป็นความจริง ถา้เป็นสัจจะความจริง 

เราบอกว่า ผูท่ี้มีกุศลจิตเขาถึงไดข้วนขวายกนัมา มาพึ่งพาอาศยัในพื้นท่ี พื้นท่ี เป็น
เจา้ของพื้นท่ี เขารักษาของเขาไวเ้ป็นพื้นท่ีของเขา พื้นท่ีของเขา เขาเป็นตูก้บัขา้วของเขา เป็นท่ี
ประโยชน์กบัเขา นัน่ประโยชน์กบัโลก แต่เวลาพระมาๆ พระป่าๆ พระป่ามนัอาศยัสังคมอยู ่ เชา้
ข้ึนมาเล้ียงชีพดว้ยปลีแขง้ นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนมาอยา่ง
นั้น เวลาสอนมาอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่า เวลาครูบาอาจารยข์องเรา 
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มัน่ท่านมีคุณธรรมในป่า ท่านถึงสอนพวกเราใหมี้การกระท าแบบนั้น แลว้
ถา้มีการกระท าแบบนั้น ถา้มนัมีสัจจะมีความจริงข้ึนมา ท าเพื่อหวัใจ ท าเพื่อปราบปรามกิเลส ท า
เพื่อละกิเลส ท าแลว้ดีงามไปหมด ไม่กระทบกระเทือนใครเลย อาศยัเขาแค่กอ้นขา้ว อาศยัเขาแค่
น ้าใจ น ้าใจคือความปลอดภยั น ้าใจ ถา้คนมีน ้าใจต่อกนั เขาคุม้ครองดูแลกนันะ มีส่ิงใดขาดตก
บกพร่อง เขาคอยเตือนคอยบอกกนั ถา้คนไม่มีน ้าใจมนัท าลายกนัทั้งนั้นน่ะ น่ีอาศยัแค่น้ี แลว้
อาศยัแลว้โลกเขาก็แสวงหาเพื่อโลกๆ เท่านั้นแหละ แต่พระแสวงหาธรรม ธรรมะท่ียิง่ใหญ่ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
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ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ เวลาพูดถึงชาติ ชาติคือสังคมท่ีรวมกนัอยู ่ ส่ิงท่ีมนัหลอม
สังคมใหร่้มเยน็เป็นสุขก็คือเร่ืองศาสนา แลว้ถา้ศาสนา หลวงตาท่านพูดประจ า ไม่มีอ  านาจ
วาสนา ไม่ไดน้บัถือศาสนาพุทธ วดัศาสนาอ่ืนๆ เขามีพระเจา้ของเขา เขามีท่ีพึ่งอาศยัของเขา เขา
มีท่ีออ้นวอนของเขา เขามีท่ีเขาเคารพบูชาไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ถึงปฏิเสธทั้งหมด
เลย พระเจา้ไม่มี พระเจา้ก็คือหวัใจเราน่ีเอง ผูใ้ดท าความสงบของใจได ้ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็น
ตถาคต ใครท าความสงบของใจได ้ คนนั้นเห็นพุทธะ พุทธะในหวัใจของตน พระพุทธศาสนา
สอนลงมาท่ีในใจของตน แต่เพราะมนัเป็นอ านาจวาสนา จริตนิสัย คนเกิดมาแลว้อ  านาจวาสนา
บารมีคือเชาวน์ปัญญา เชาวน์ปัญญาของคนมนัหยาบ เชาวน์ปัญญาของคนมนัอาศยัแต่ขา้งนอก 
มนัอาศยัแต่ท่ีมนัจะพึ่งพาอาศยั แต่มนัไม่คิดเลยว่ามนัจะอาศยัตวัมนัเองได ้ องค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้สอนตรงน้ี สอนตรงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ยอ้นกลบัมาท่ีใจเรา เราเป็น
คนกราบคนไหว ้ เราเป็นคนเคารพบูชา เราเป็นคนกระท า ถา้มนัจะเกิดข้ึน มนัตอ้งเกิดข้ึนมาจาก
ใจของเรา เพราะใจเรามนัเป็นตน้เหตุ ใจน้ีเป็นตน้เหตุ ใจปฏิสนธิจิตเวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ 
ใจน้ีเป็นตน้เหตุ เวลาจิตสงบแลว้ พิจารณาไปแลว้มนัช าระลา้งกิเลสข้ึนมา ก็กิเลสช าระลา้ง
ออกไปจากใจ ใจน้ีเวลามนัส ารอกคายกิเลสไปแลว้ ใจน้ีพน้จากกิเลสไป พอใจพน้จากกิเลสไป 
น่ีเป็นธรรมธาตุ มนัร่ืนเริงอาจหาญ มนัมีคุณธรรมในใจไง 

น่ีไง ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นแลว้ ถา้มนัเป็นอยา่งนั้นแลว้นะ เวลาพาหิยะไปฟังธรรมขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นพระอรหันต ์ แลว้จะขอบวช ขอบวช องคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้บอก “เธอไม่มีบริขารจะบวชไดอ้ย่างไร” ไปแสวงหาบริขาร ๘ อยู ่จนควายขวิดเสียชีวิต
ไป พระอรหนัตเ์สียชีวิตไป เวลาพระอรหนัตเ์สียชีวิตไป มีนอ้ยองค์นกัท่ีองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้จะเสดจ็ไปเผาศพใหเ้อง 

พาหิยะๆ เป็นฆราวาส ฟังธรรมพระพุทธเจา้จนเป็นพระอรหนัต ์แลว้ขอบวช น่ีเขาสร้าง
เวรสร้างกรรมมาอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกไม่มีใครรู้ไดห้รอกว่าใครเป็น
อยา่งใด ใครมีอ  านาจวาสนามากนอ้ยแค่ไหน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เสดจ็ไปท าศพให้
เองเลย พระต่ืนเตน้กนัทั้งนั้นเลย 

น่ีไง เวลาถา้มนัเป็นสัจจะเป็นความจริงในหวัใจแลว้ เร่ืองโลก เร่ืองความเป็นอยู ่ โลก
ธรรม ๘ มีลาภเส่ือมลาภ มียศเส่ือมยศ มนัก็อยูท่ี่อ  านาจวาสนาการกระท ามาเหมือนกนั การ
กระท าแบบทางโลก แต่ถา้เป็นความจริงๆ ส่ิงท่ีเราเกิดมาเป็นมนุษยมี์ค่าแลว้ องคส์มเดจ็พระ
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สัมมาสัมพุทธเจา้สอนปัจจุบนัน้ี ถา้ปัจจุบนัน้ี เราจะท าท่ีปัจจุบนัน้ี ถา้ปัจจุบนัน้ี เราถึงท าปัจจุบนั
น้ีใหดี้ แลว้ถา้มีครูบาอาจารย ์ครูบาอาจารยส์อนอยา่งน้ีไง 

มาอยูป่่าอยูเ่ขา ทางโลกเขาก็เห็นประโยชน์ทางโลกของเขา ถา้เป็นทางพระ ทางพระเห็น
ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบติั เวลาประพฤติปฏิบติัแลว้มนัก็เป็นสมบติัสาธารณะ สมบติัของ
สังคมโลกไง คนเรามีความลึกซ้ึงกวา้งแคบในหวัใจมากนอ้ยแค่ไหน ก็จะไดป้ระโยชน์จาก
สติปัญญาของตน องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนท่ีน่ี กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือใดๆ ทั้งส้ิน 
เช่ือความสุขความทุกข ์เช่ือขอ้เทจ็จริงในใจของเรา เช่ือผลของการประพฤติปฏิบติัของเรา เพราะ
เราเช่ืออยา่งนั้น เราถึงขวนขวายกนัมา 

ผูท่ี้มีกุศลจิตก็ขวนขวายมาเพื่อสร้างบุญกุศลของตน พื้นท่ีเขาก็ไดป้ระโยชน์จากสังคม 
ประโยชน์จากป่าจากเขา จากอากาศ จากอาหาร จากน ้า พระก็ไดส่ิ้งน้ีเป็นท่ีพึ่งอาศยั พระก็อาศยั
ส่ิงน้ีเป็นท่ีประพฤติปฏิบติั การแสวงหาของแต่ละบุคคล แต่ละท่ีหวัใจท่ีกวา้งแคบต่างกนั ก็
แสวงหาจากในโลกน้ีเหมือนกนั  

สัตว ์สัตวท่ี์มนัมาพึ่งพาอาศยั สัตวท่ี์มนัเกิดมาท่ีน่ี สัตวท่ี์มนัเกิดมาโดยธรรมชาติของมนั 
มนัก็เป็นผลของวฏัฏะๆ อบายภูมิ ๔ อบายภูมิตั้งแต่สัตวเ์ดรัจฉานไป มนัก็ปรารถนาความสุข
เหมือนกนั ถา้มนัปรารถนาความสุข ถา้มนัไม่มีชายผา้เหลือง ไม่มีผา้กาสาวพสัตร์ของพระมา
คุม้ครองมนั ชีวิตมนัจะทุกขย์ากไปกว่าน้ี แต่เพราะน่ีมนัมีผา้กาสาวพสัตร์ มีพระเขา้มาประพฤติ
ปฏิบติั มนัก็ไดอ้าศยัผา้เหลืองน้ีเป็นท่ีปลอดภยักบัชีวิตของเขาเหมือนกนั น่ีไง ถา้สังคมโลกๆ 
สังคมโลกอยา่งน้ี  

ฉะนั้น วนัน้ีพระจ าพรรษาท่ีน่ีครบไตรมาส จะมีการทอดกฐิน การทอดกฐินน้ีเป็นคร้ังท่ี 
๒ คร้ังแรกมาทอดตอนนั้นยงัเป็นกระต๊อบอยู ่ทอดมาเพื่อสร้างศาลาหลงัน้ี สร้างส่ิงอ  านวยความ
สะดวกท่ีน่ี น้ีทอดคร้ังท่ี ๒ ก็เพื่อสงัคมของสงฆ ์ เพราะเราก็จะไปพฒันาวดัต่อเน่ืองไป แต่ยงัไม่
บอกว่าพฒันาท่ีไหน เพราะไม่ตอ้งการเบียดเบียนใคร ไม่ตอ้งการใหใ้ครกระทบกระเทือน ไม่
ตอ้งการใหใ้ครมาเป็นความล าบากใจ เราท าปิดทองหลงัพระๆ เพื่อประโยชน์กบัสังคมต่างๆ 
เพราะไม่ตอ้งท าการส่ิงใดทั้งส้ิน 

ฉะนั้น ถึงคราวท่ีเราจะทอดกฐิน พูดถึงเทศนาว่าการเพื่อใหเ้ห็นถึงบุญ ใหเ้ป็นบุญกุศล 
ใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์เป้าหมายของเราท่ีเราจะกระท า ใหม้นัเป็นสมบติัของเรา สมบติัท่ีมนัเป็น
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นามธรรม สมบติัท่ีเราท าเสร็จแลว้ท าทิง้เหวๆ แต่จิตใจยิง่ใหญ่ ท าทิง้เหวคือท าไวใ้นโลกน้ีไง 
มนัก็ไม่พน้ในหลวงเนาะ ท่านท าทิง้ไวท้ั้งชีวิต เวลาท่านจากไป ท่านท าไวเ้พื่อใคร ท่านท าใหก้บั
คนตาด าๆ ทั้งนั้นน่ะ ท่านไม่ไดป้รารถนาท าใหใ้ครเลย แต่เวลาท่านล่วงไปแลว้ทุกคนระลึกถึง
ท่านหมด เราท าไวก้บัโลกน้ีใหเ้ป็นสมบติัของโลก เอวงั 


